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Uke 10
Første fredag i mars: Kvinnenes internasjonale bønnedag
8. mars: Den internasjonale kvinnedagen
Keltisk kirkehistorie gjør oss bevisst på likeverdet mellom kvinner og menn i Guds
skaperdrøm. I NT og i den tidlige kirkehistorien finnes eksempler på kvinner i viktige
posisjoner i menigheten, sammenlignet med kvinners stilling i samfunnet ellers. Maria
Magdalena (se 22. juli) er den første apostel etter NT`s egne kriterier: En som hadde kjent og
fulgt Jesus før korsfestelsen, og som ble vitne til og fikk et oppdrag av den oppstande Jesus.1
De keltiske kirkene hadde kvinner i ledende stillinger (se for eksempel Brigid 1. februar, og
Hilda 17. november). Den keltiske abbeden Adomnan fra Iona (død 704, se 23. september)
arbeidet for en lov for å beskytte kvinner og barn i krig.
Fram til høymiddelalderen kunne kvinner få utdannelse i kvinneklostrene og kunne nyte
respekt som kirkelærere (se Hildegard 17. september).
Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres hver første fredag i mars. I 1812 inviterte
kvinner til felles bønn i Boston, USA. 1887 samlet kvinner i USA seg til bønn og innsats for
immigranter og etterkommere for slaver, og 3 år senere satt en lignende bønnedag fokus på
misjon og globale utfordringer. Dagen er blitt et økumenisk arrangement som i over 170 land
samler kvinner (og menn) til forbønn bygget på informasjon fra enkelte land og som skal føre
til handling. Dagen forberedes hvert år fra kvinner fra et annet land. Bønnene er derfor ofte
preget av stedegen kultur og historie, noe som gir dem et ”keltisk” preg. Emblemet for
bønnedagen er et keltisk kors hvor korsarmene viser kvinner fra alle verdens hjørner som i
felles kristen bønn blir forenet i en bønnering.
Den internasjonale kvinnedagen markeres på 8. mars. Den har sine røtter i sosialistisk
kvinnekamp for rettferdige livsbetingelser, og i arbeidet for stemmerett for kvinner. Streiker
den 8. mars i 1857 og i 1908 blant kvinner i New York og en brannkatastrofe i en fabrikk i
New York den 25. mars i 1911 med over 140 kvinner som offer har ført til markering av
kvinnedagen hver mars. I 1975 utropte FN denne dagen til en internasjonal dag for kvinners
rettigheter og for freden i verden. Kristne menigheter kan synliggjøre på denne dagen et
kristent engasjement for rettferd og likeverd mellom kvinner og menn.
Bønn: Kjære Far i himmelen, du har skapt oss og verner oss, du spenner himmelen ut som en
teltduk over oss … Vi takker for kvinner og menn i hele verden som er rede til å tjene deg
hvor du enn kaller dem … Vi ber om at vi i fred og uten frykt kan gå på gatene i våre land …
Skjul oss under din kappe, Gud, bind oss sammen i din kjærlighet.
(fra liturgien for Kvinnenes bønnedag 2007, formulert av kvinner i Paraguay)
Bibeltekster:

Sal 3

Rom 16,1-16

Matt 15,21-28

Fred mellom menn og fred mellom kvinner, fred i ditt hjem:
Kristi fred som overgår all fred.
(Fra Carmina Gadelica, hos D. Adam/K. Hjemdal: Visdomsord fra kelterne, s.44)
Andre merkedager:
10. mars: Gustav/Götstaf var en av de første som ble døpt i Sverige, av Ansgar (se 3.
februar). Han skal ha levd som eneboer i Nord-Sverige.
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Skarsaune, Den ukjente Jesus s. 64

